
 

 

 

        København, den 21. februar 2017 

 

 

Forslag på Dansk Cricket Forbunds Repræsentantskabsmøde den 11. marts 2017 

 

Kjøbenhavns Boldklub (KB Cricket) foreslår ændring af Turneringsreglements §25.1  

 

Nuværende formulering:  

§25.1 er i dag formuleret således: ”Dansk Cricket-Forbund kan ændre i turneringsreglement. Enhver 

ændring meddeles via hjemmesiden til klubberne samt via mail eller ved førstkommende 

Repræsentantskabsmøde” 

 

Forslås ændret til: 

KB Cricket foreslår at §25.1 ændres til “Dansk Cricket-Forbund kan ændre i turneringsreglement før 

påbegyndelse af sæsonens første turneringskamp (i ordinær turnering eller T20/Pokal). Enhver ændring af 

Turneringsreglementet efter påbegyndelse af sæsonens første turneringskamp skal forelægges og på et 

Repræsentantskabsmøde. Enhver ændring meddeles via hjemmesiden til klubberne samt via mail eller ved 

førstkommende Repræsentantskabsmøde” 

 

Baggrund:  

I juni 2016 valgte DCF’s bestyrelse at sende et ”rettelsesblad” til ”Den Grønne” 2016 – som er 

Turneringreglementet og som turneringen afvikles efter. Her valgte DCF blandt andet at ændre 

forudsætningen for afvikling af den igangværende turnering. Her valgte DCF at indføre en 

kvalifikationskamp (”2. division består af 8 hold, som spiller en dobbeltturnering. Nr. 1 rykker op i 1. division 

og nr. 8 rykker ned i 3. division, mens nr. 2 spiller en kvalifikationskamp mod nr. 7 i 1. division (jf. § 7.2)”) 



selvom der i Den Grønne tidligere havde stået at ”2. division består af 8 hold, som spiller en 

dobbeltturnering. Nr. 1 og nr. 2 rykker op i 1. division mens nr. 7 og nr. 8 rykker ned i 3. division”.  

 

Da DCF den 11. juni 2016 udsendte rettelsesbladet var der i 2. division allerede afviklet mellem 5-6 

spillerunder ud af i alt 14 spillerunder. DCF´s argumentation for at ændre i Turneringsreglementet var, at 

Den Grønne ikke var blevet korrekt opdateret og hvorfor der var behov for justering. Det kan undre, at et 

eventuelt rettelsesblad, ikke er kommet tidligere end den 11. juni 2016 når ”Den Grønne” som udkom 

primo april 2016. DCF’s bestyrelse havde hele april måned for at finde eventuelle fejl og rette disse inden 

turneringen startede den 1. maj 2016.  

 

Konsekvenser:  

KB’s anke er, at Turneringsreglement §25.1 giver DCF´s Bestyrelse hjemmel til at ændre de sportslige 

forudsætninger for en igangværende turnering, som kan få væsentlige og uforudsete konsekvenser for 

klubberne. Denne paragraf giver DCF’s bestyrelse muligheder for at influere på de sportslige 

forudsætninger. Dette kan medføre, at der ikke vil være tillid til afvikling af de fremtidige turneringer, 

fordi DCF altid vil have mulighed for at påvirke dem ved at ændre Turneringsreglementet.  

Konsekvenser såfremt forslaget vedtages bliver at DCF skal have læst og formuleret 

Turneringsreglementet før denne sendes ud. Processen for ændring af en regel når turnering er gået i 

gang bliver mere besværlig end i dag.  

 

 

 


